www.interamerican.gr

Ασφάλεια Εισοδήματος
Προστατεύστε το μεγαλύτερο
περιουσιακό σας στοιχείο!

“

Δεν μπορούμε να
αλλάξουμε τον άνεμο.
Μπορούμε όμως να
ρυθμίσουμε τα πανιά.

”

Ποιο είναι το σημαντικότερο
περιουσιακό σας στοιχείο;
Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι το σπίτι, το αυτοκίνητο ή ακόμη οι αποταμιεύσεις
του, είναι τα μεγαλύτερα σε αξία περιουσιακά τους στοιχεία. Αντικειμενικά όμως το
μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας είναι το συνολικό εισόδημα που παράγουμε
στη διάρκεια των ετών που εργαζόμαστε. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε σε θέση και ικανοί να παράγουμε εισόδημα για τον εαυτό μας και την οικογένειά
μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα του βιοτικού μας επιπέδου.

Μήπως το μεγαλύτερο περιουσιακό σας στοιχείο είναι ανασφάλιστο;
Αυτοκίνητο

Η μέση αξία ενός ΙΧ 1.600 κυβ. εκ. είναι περίπου €15.000

Κατοικία

Μια μέση κατοικία 110 τ.μ. αξίζει περίπου €150.000

Εισόδημα

Τα εισοδήματα μιας ζωής ξεπερνούν το €1.000.000

Τα εισοδήματα υπολογίστηκαν με βάση την υπόθεση ετησίου εισοδήματος €30.000,
για περίοδο εργασίας 35 ετών.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε
τους κινδύνους
Ο κίνδυνος να μείνει ένας εργαζόμενος ανίκανος για εργασία, είτε λόγω ατυχήματος
είτε λόγω ασθένειας, είναι σημαντικός και επιβεβαιώνεται από τα υπάρχοντα
στατιστικά στοιχεία.
■ Σε σύνολο 10.702 τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, κατά το 2017
✓ 704 άτομα τραυματίστηκαν βαριά
✓ 12.070 άτομα τραυματίστηκαν ελαφριά
■ 1 στους 6 ευρωπαίους πολίτες αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας μέχρι
την ηλικία της συνταξιοδότησης.
Πηγές: Global Activity Limitation Index, ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Αστυνομία

Ιδιαίτερα χαμηλές οι συντάξεις αναπηρίας
Οι συντάξεις αναπηρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές στη χώρα μας και δεν μπορούν να
καλύψουν τα βασικά έξοδα μιας ελληνικής οικογένειας ή ακόμη ενός μόνο ατόμου.
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της αναπηρικής
σύνταξης, με πιθανές επιπτώσεις στο χορηγούμενο ποσό. Η μέση μηνιαία κύρια
σύνταξη αναπηρίας κυμαίνεται περίπου στα €567.
Πηγή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε., Έκθεση "Ήλιος" - Μάρτιος 2018

Ανικανότητα για εργασία:
Τα 3 επίπεδα οικονομικού κινδύνου
H σοβαρότητα των οικονομικών συνεπειών από την ανικανότητα ενός ανθρώπου
για εργασία, επηρεάζεται κυρίως από τη διάρκειά της. Για παράδειγμα τα 3 επίπεδα
οικονομικού κινδύνου για έναν εργαζόμενο με €30.000 εισόδημα είναι τα εξής:

Ανικανότητα για εργασία έως 15 ημέρες
•

Εισόδημα σε κίνδυνο: €100 – €1.250

•

Ικανοποιητική αναπλήρωση από εργοδότη και ταμείο

•

Εναλλακτικές λύσεις: αποταμιεύσεις, πιστωτικές κάρτες

•

Ο/η σύζυγος μπορεί να λείψει από την εργασία με χρήση αδείας

Διαχειρίσιμες οικονομικές συνέπειες

Ανικανότητα για εργασία από 15 ημέρες έως 12 μήνες
•

Εισόδημα σε κίνδυνο: €1.250 – €30.000+

•

Ελλιπής αναπλήρωση από το κοινωνικό ταμείο

•

Εναλλακτικές λύσεις: εξάντληση αποταμιεύσεων, δανεισμός

•

Αυξημένη ανάγκη φροντίδας από σύζυγο/τρίτο άτομο

Σημαντικές οικονομικές συνέπειες

Ανικανότητα για εργασία από 1 έως 40 έτη
•
•

Εισόδημα σε κίνδυνο: €30.000 – €1.200.000
Ανεπαρκής αναπλήρωση από το κοινωνικό ταμείο

•

 ναλλακτικές λύσεις: αποκλείεται ο δανεισμός, αδυναμία
Ε
εξόφλησης στεγαστικών δανείων και μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων κ.λπ.

•

 όνιμη ανάγκη φροντίδας από σύζυγο/τρίτο άτομο,
Μ
σε κίνδυνο και το 2ο εισόδημα

Καταστροφικές οικονομικές συνέπειες

Πώς θα κάνετε
τη σωστή επιλογή
1

 πολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο
Υ
θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστεί το
εισόδημά σας. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος
θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό
υπολογισμό.

2

 πιλέξτε την κατηγορία προγράμματος
Ε
ασφάλισης εισοδήματος που πραγματικά
ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

3

 πιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρία φερέγγυα
Ε
και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό
υπόβαθρο και ποιοτικές υπηρεσίες
υποστήριξης και εξυπηρέτησης.

Υπολογίστε το μηνιαίο κεφάλαιο Ασφάλειας Εισοδήματος
που χρειάζεστε
Ο Συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να αποτυπώσετε, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου και εφαρμογών, το
απαραίτητο κεφάλαιο για την προστασία του βιοτικού σας επιπέδου.

Μηνιαία έξοδα σε περίπτωση ανικανότητας

Παράδειγμα

Έξοδα διαβίωσης (π.χ. ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα, ένδυση, μετακίνηση,
διασκέδαση κ.λπ.)

Τα δικά σας
έξοδα

€ 1.300

Δόσεις δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών κ.λπ.)

€ 700

Άλλα

€ 2.000

ΣΥΝΟΛΟ

Μηνιαία έσοδα σε περίπτωση ανικανότητας

Παράδειγμα

Εισοδήματα (π.χ. μισθός συζύγου, σύνταξη αναπηρίας, ενοίκια κ.λπ.)

Τα δικά σας
έσοδα

€ 1.200

Έσοδα από καταθέσεις & επενδύσεις

€ 400

Άλλα

€ 1.600

ΣΥΝΟΛΟ

Ενδεικτικό μηνιαίο εισόδημα προς ασφάλιση

(Σύνολο μηνιαίων εξόδων μείον Σύνολο μηνιαίων εσόδων)

Παράδειγμα

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

€ 400

Σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας

€ 400

Το κεφάλαιο
που χρειάζεστε

Πόσο κοστίζει η Ασφάλεια Εισοδήματος
Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά. Για άτομο ηλικίας 35 ετών, είναι €164,3 το χρόνο για Μόνιμη
Απώλεια Εισοδήματος και μόλις €76,5 το χρόνο για Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος, από ατύχημα ή
ασθένεια.

Παράδειγμα κόστους
Πρόγραμμα

Ηλικία

Ασφαλισμένο
Κεφάλαιο

Μηνιαίο
Ασφάλιστρο

Μόνιμη Απώλεια Εισοδήματος

35 ετών

€400/μήνα

€13,7

Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος

35 ετών

€400/μήνα

€6,4

Δείτε το ενημερωτικό
video

Κατηγορίες Ασφαλειών Εισοδήματος INTERAMERICAN
Μόνιμης
Απώλειας
Εισοδήματος

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος
και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.

Μόνιμης
Ολικής Ανικανότητας

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια.

Μόνιμης
Ολικής Ανικανότητας
Μειούμενου Κεφαλαίου

Πρόσκαιρης
Απώλειας
Εισοδήματος

Απώλειας
Επαγγελματικής
Ικανότητας

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού
δανείου ή άλλων χρεών.

Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής
Ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά περιόδους
ανικανότητας έως ένα έτος και καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την
επιβεβαίωση της ανικανότητας.

Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για
εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών,
οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

Η INTERAMERICAN,
κατά το 2017, κατέβαλε σε
ασφαλισμένους και λοιπούς
δικαιούχους συνολικά 213,8
εκατ. ευρώ σε 373.760
περιπτώσεις

Γιατί επιλέγω την INTERAMERICAN
Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα που θα σας
καλύψει με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Η INTERAMERICAN
είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί:
■ Βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, για
παραπάνω από 45 χρόνια.
■ Έχει ισχυρά οικονομικά μεγέθη και υψηλό δείκτη φερεγγυότητας.
■ Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
■ Διαθέτει μοναδικές ιδιόκτητες υποδομές, τεχνογνωσία και εμπειρία.
■ Διαθέτει περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες
και επιχειρήσεις.
■ Παρέχει μοναδικές υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης.
■ Προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών στην ασφάλιση καλύπτοντας
κάθε ανάγκη και διαθέσιμο εισόδημα.
■ Επιπλέον, η INTERAMERICAN ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν
κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο, ο οποίος κατέχει την πρώτη
θέση στην ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής πρέπει να είναι
πιστοποιημένος από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Ο ασφαλιστικός σύμβουλός σας
είναι υποχρεωμένος να σας παραδώσει,
είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή,
το ειδικό έντυπο με τίτλο: «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ», το οποίο
επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, τη σχέση
του με ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και
θέματα πιστοποίησής του.

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
e-mail:custserv@interamerican.gr

Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr
Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican
Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

30608/0718

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

